
Komunikat Organizacyjny 

Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików 

w Szachach Szybkich 2022 

1.Cel zawodów: 

- Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie wielkopolskim. 

- Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce. 

- Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich. 

2.Termin i miejsce: 

- Niedziela 16.10.2022 r. 

- Hala Widowiskowo-Sportowa w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1                                                      

- Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 9.30 

3.Organizatorzy: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, klub szachowy M-GOK Gambit Ślesin. 

4.Współorganizatorzy / patronat honorowy / partnerzy: 

Wielkopolski Związek Szachowy 

Patronat Honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Mariusz Zaborowski 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie                                                             

UNILINK - Łukasz Michno 

5.System rozgrywek: 

System szwajcarski na dystansie 7-9 rund zgłoszony do FIDE. Tempo gry 10 min. na partię 

dla zawodnika z dodatkiem 5 sekund na każdy ruch. Turniej odbędzie się oddzielnie 

dla chłopców i dziewcząt, w trzech grupach wiekowych: 

- do 10 lat (rocznik 2012 i młodsi) 

D-10 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5355561748004864  

C-10 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6510287730507776/  

- do 14 lat (rocznik 2008-2011) 

D-14 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5127715612000256  

C-14 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6654370864168960  

- do 18 lat (rocznik 2004-2007) 

D-18 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5930341786189824  

C-18 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4680700381888512  

6.Uczestnictwo: 

Prawo uczestnictwa mają juniorzy i młodzicy zrzeszeni w klubach deklarujących 

przynależność 

do Wielkopolskiego Związku Szachowego oraz posiadający licencję. Zapisy za 

pośrednictwem strony www.chessmenager.com 

7.Wpisowe: 

Opłata wpisowa w wysokości 40,00 zł w terminie do 11 października.  Po tym terminie zapisy 
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nie będą prowadzone. Wpisowe należy opłacić na konto bankowe: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, nr konta: 44 8534 0006 0000 1791 2000 0010.  

Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać wcześniej u organizatora. 

Tytuł przelewu: MWJIM + grupa wiekowa + imię i nazwisko zawodnika. Wpisowe jest 

bezzwrotne. 

8.Nagrody i wyróżnienia: 

W każdej grupie wiekowej za pierwsze trzy miejsca puchary, medale, upominki. 

Za miejsca IV-VI dyplomy oraz upominki. 

9.Sędziowanie: 

Sędzia Główny: FA Marcin Orzechowski 

Podczas zawodów decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna. 

10.Koszty: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby. 

11.Inne: 

- Za zdolność zdrowotną dzieci do startu w turnieju odpowiedzialni są rodzice oraz delegujące 

ich kluby. Do turnieju nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna. 

- Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu 

Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatorów, sędziego głównego, WZSzach w celach informacyjno-marketingowych 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

- Organizator i WZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w 

celach informacyjnych 

i promocyjnych 

- Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora. 

Dodatkowe informacje – Robert Majdecki, e-mail: robert_majdecki@op.pl 
 


